
 

 

BERICHT AAN DE BEVOLKING 
____________________________ 

 
Ingevolge artikel 23 van de het Gemeentedecreet kondigt het College van Burgemeester en 

Schepenen van de stad Kortrijk aan dat op maandag 2 december 2019, aansluitend op de 
raad voor maatschappelijk welzijn, in de gemeenteraadszaal van het stadhuis een 

vergadering van de gemeenteraad plaats vindt waarin onderstaande dagorde zal worden 

behandeld. 
De verenigde raadscommissie die voorafgaat aan deze vergadering gaat door op dinsdag 26 

november 2019, om 19.00 uur, in het stadhuis. 
 

 
ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 2 DECEMBER 2019 

_______________________________________ 

 
DAGORDE 

 

Openbare zitting: 
______________ 

 
Verenigde raadscommissie 

Axel Weydts 

AGB Parko 
1 2019_GR_00259 Parko. Reglement voor de gebruikers van de parkings. - Goedkeuren. 

 
Kelly Detavernier 

Bestuurszaken 
2 2019_GR_00281 Jaarrekening 2018 - Aktename goedkeuring door de gouverneur.  

 

Financiën 
3 2019_GR_00255 Meerjarenplan - Vaststelling meerjarenplan 2020-2025 

4 2019_GR_00254 Meerjarenplan - Goedkeuring meerjarenplan 2020-2025 
5 2019_GR_00280 Gemeentelijk algemeen retributiereglement vanaf 1 januari 2020 - 

Vaststellen 

6 2019_GR_00279 Retributiereglement Parko - Vaststellen 
7 2019_GR_00278 Retributiereglement op openbare kermissen en kermisactiviteiten op het 

openbaar domein - Opheffen en opnieuw vaststellen 
8 2019_GR_00277 Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk 

openbaar domein - Vaststellen 

9 2019_GR_00276 Retributiereglement voor aanmeerfaciliteiten op de Kortrijkse 
binnenwateren - Opheffen en opnieuw vaststellen 

10 2019_GR_00268 Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (2020- 2025) - 
Vaststellen 

11 2019_GR_00269 Gemeentebelasting opcentiemen op de onroerende voorheffing (2020-
2025) - Vaststellen 

12 2019_GR_00262 Opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing 

ongeschikte en onbewoonbare woningen (2020-2025) - Vaststellen 
13 2019_GR_00263 Belasting op het gebruik van de openbare weg voor 

publiciteitsdoeleinden (2020-2025) – Vaststellen belastingreglement 
14 2019_GR_00261 Leegstandsheffing op woningen en op gebouwen (2020/2025) - 

Opheffen en opnieuw vaststellen 

15 2019_GR_00271 Belasting op de voetpadbedekking (2020-2025) – Vaststellen 
belastingreglement 

16 2019_GR_00270 Belasting op afgifte van administratieve stukken (2020-2025) - Opheffen 
en opnieuw vaststellen 

17 2019_GR_00265 Belasting op de rioleringswerken (2020-2025) – Vaststellen 
belastingreglement 

18 2019_GR_00275 Belasting op de wegbedekking (2020-2025) – Vaststellen 

belastingreglement 



 

 

19 2019_GR_00274 Belasting op het openen en verbreden van straten (2020-2025) - 

Vaststellen belastingreglement 
20 2019_GR_00266 Heffing op de geldautomaten (2020-2025) – Vaststellen 

belastingreglement 
21 2019_GR_00267 Heffing op het verstrekken van logies (2020-2025) – Vaststellen 

belastingreglement 

22 2019_GR_00272 Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van nietgeadresseerde 
drukwerken en gelijkgestelde producten (2020-2025) - Opheffen en opnieuw vaststellen 

23 2019_GR_00264 Belasting op de reclameborden (2020/2025) - Opheffen en opnieuw 
vaststellen 

24 2019_GR_00273 Belasting op het plaatsen van terrassen op het openbaar domein - 

Opheffen belastingreglement met ingang van 1 januari 2020 
25 2019_GR_00253 Kerkfabrieken - Meerjarenplanning 2020-2025 

____________________________________________________________ 
 

Mondelinge vraagstelling door de raadsleden 
____________________________________________________________ 

 

 
 

8500 Kortrijk, 22 november 2019 
 

 

Algemeen Directeur Voorzitter  
Nathalie Desmet Tiene Castelein 

 


